
 

MANUAL DO CANDIDATO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E 

SAÚDE HUMANA DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA  

2022 

 

ABERTURA 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) comunica que se encontram abertas as 

inscrições para o preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas no curso de Pós-Graduação em Medicina e 

Saúde Humana (mestrado: 17 vagas/doutorado: 08 vagas). Poderão se inscrever profissionais graduados 

em Medicina e demais profissões da área de saúde e afins, no período de 4 de outubro a 12 de novembro 

de 2021. Informações sobre requisitos para a inscrição poderão ser obtidas pelo e-mail 

posgrad2@bahiana.edu.br, no site https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-medicina-e-saude-
humana/ ou ainda pelo telefone (71) 98380-1882. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

De 4 de outubro a 12 de novembro de 2021. 

 

LOCAL 

 

Central de Inscrições On-line:  

 

Mestrado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/30/mestrado-em-medicina-e-saude-humana/ 

Doutorado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/33/doutorado-em-medicina-e-saude-humana/ 

 

Envio de documentos solicitados (Vide Anexos 4 e 5): selecao.pos@bahiana.edu.br – Toda a 

documentação deve ser enviada até o dia 12/11/2021, às 15h.  

 

Telefone de contato: (71) 98380-1882. 

 

NÚMERO DE VAGAS 

 

Medicina e Saúde Humana 

 

Mestrado: 17 

Doutorado: 8 

 

 

OBJETIVOS 

 

Medicina e Saúde Humana 

 

A missão atual do PPgMSH da EBMSP é preparar uma equipe multidisciplinar para a abordagem integral 

da saúde nos seus aspectos biopsicossociais.  

O mestrado objetiva o aprofundamento dos conhecimentos técnico, científico e ético, visando à formação 

de recursos humanos para o melhor exercício da pesquisa, docência e assistência, utilizando metodologia 

de “aprendizagem baseada em problemas” e a capacidade de “avaliação de evidências científicas”. 

O doutorado tem por finalidade o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, com autonomia e 

originalidade, e de adicionar novos conhecimentos.  
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PRÉ-REQUISITOS 

 

Medicina e Saúde Humana 

 

MESTRADO: 

O Curso de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana, doravante denominado PPgMSH, requer, 

como pré-requisito, o Certificado de Conclusão, reconhecido pelo MEC, do curso de graduação em 

Medicina ou outras profissões da área de saúde. 

 

DOUTORADO: 

O curso de doutorado requer, como pré-requisito, o título de mestre na área de saúde, em curso 

reconhecido pelo MEC, com submissão do artigo para dissertação defendida recentemente, ou seja, até 9 

(nove) meses, e carta de aceitação ou artigo publicado para dissertação defendida há mais de 10 (dez) 

meses. Para aqueles que não têm o título de mestre, são exigidos dois artigos publicados, no último 

triênio, em revista médica indexada em base bibliográfica internacional (Medline), sendo um deles, 

obrigatoriamente, como primeiro autor. 

 

 

INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições para o processo seletivo do ano de 2022 poderão ser feitas no período de 4 de outubro a 12 

de novembro de 2021. Os candidatos deverão acessar o site https://inscricoes.bahiana.edu.br/, 

preencher o formulário do respectivo Programa, efetuar o pagamento (cartão ou boleto) e enviar a 

documentação descrita neste Manual, conforme modelos apresentados nos anexos 4 e 5, para o e-mail 

selecao.pos@bahiana.edu.br , incluindo  o comprovante de pagamento. No dia 22/11, serão publicadas, 

no site https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-medicina-e-saude-humana/ as inscrições 

homologadas.  

 

Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

DOCUMENTOS GERAIS:  

 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), adquirida por meio 

do endereço eletrônico do Programa: https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-

medicina-e-saude-humana/ - Documentos. 

 

2. Comprovante de pagamento de inscrição:  
2.1 Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), via 

cartão de crédito ou boleto, a ser adquirido no site da Central de Inscrição:  

2.1.1 Mestrado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/30/mestrado-em-medicina-e-

saude-humana/ 

  2.1.2 Doutorado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/33/doutorado-em-medicina-e-

saude-humana/  
3. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticada/o); 

4. Foto 3x4 (recente e em cores); 

5. Diploma de graduação autenticado (Frente e Verso); 
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DOCUMENTOS AVALIATIVOS:  

                

6. Anteprojeto de dissertação (para mestrado) ou tese (para doutorado), de acordo com as 

normas exigidas pelo PPgMSH. 

 

6.1. Para o Mestrado:  

a) No Anteprojeto o candidato deve inserir na folha de rosto, os seguintes 

comprovantes, se houver:  

 Aluno especial do PPgMSH. (Sugestão: copia boleto de mensalidade);  

 Aprovação no CEP. 

 Docente de IES/ BAHIANA. 

 Iniciação Científica. 

 Artigo Publicado. 

7. Carta padronizada de aceite do possível orientador (a).  

8. Currículo Lattes atualizado nos últimos 60 dias.  

9. Quando se tratar de inscrição para o Doutorado, o(a) candidato(a) deverá apresentar a 

lista de documentos supracitada e, em acréscimo: 

9.1 Dos comprovantes das atividades listadas no barema (Vide Anexo 3), caso o(a) 

candidato(a) tenha realizado alguns dos itens descritos na ficha avaliativa.  

9.2 Do comprovante do título de mestre e exemplar da dissertação de mestrado anexado à 

carta de submissão ou de aceitação do artigo.  

9.3 Da cópia dos dois artigos publicados, em situação de não possuir título de mestre.  

9.4 Do Currículo Lattes atualizado nos últimos 60 dias, acompanhado de documentação 

comprobatória dos últimos 05 anos. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo constará da análise de Currículo Lattes, análise de anteprojeto de dissertação/tese e 

entrevistas. Essas etapas classificatórias serão realizadas no dia 3(três) de dezembro de 2021. Serão 

considerados aprovados apenas os candidatos que, na classificação, em ordem crescente, alcançarem 

média para ocupar as vagas oferecidas.  

 

 

ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS 

  

1. Análise do Currículo Lattes, para o Doutorado. 

2. Avaliação do Anteprojeto de dissertação/tese. 

3. Entrevista (Será realizada via link da plataforma Zoom, no dia 3/12/21. As orientações para o 

acesso ao link serão enviados, por e-mail, no dia 29/11/21).  

 

AVALIAÇÃO 

 

Classificação do(a) candidato(a): 

 

O processo seletivo para o PPgMSH usará como critério avaliativo as notas estabelecidas nos baremas, 

destinados para cada etapa. A nota é obtida somando-se o total de pontos estabelecidos em cada fase, 

multiplicado pelos respectivos pesos. A classificação final será apresentada em ordem decrescente, ou 

seja, o(a) candidato(a) com maior número de pontos será o(a) primeiro(a) colocado(a), seguindo-se 



 

aqueles com número de pontos inferior sucessivamente. Para aprovação final, a média será, no mínimo, 

5,0.  

Ficará a critério da Comissão de Seleção dos PPgMSH definir o ponto de corte para a segunda fase, 

utilizando como critério a classificação por quartil. 

 

 

PESOS DAS ETAPAS  

 

MESTRADO: 

 

1. Anteprojeto de dissertação – peso 50 

2. Entrevista – peso 40 

3. Aluno especial – peso 2 

4. Aprovação no CEP – peso 2 

5. Docente de IES/ BAHIANA – peso 2 

6. Iniciação Científica – peso 2 

7. Artigo Publicado – peso 2 

  

 Caso o(a) candidato(a) tenha os documentos comprobatórios contidos nos itens do 3 ao 7, 

devem ser anexados ao Anteprojeto.  

 

 

DOUTORADO: 

1. Currículo Lattes – peso 20 

2. Anteprojeto de tese – peso 40 

3. Entrevista – peso 40 

 

 

CURRÍCULO LATTES -   

 

O(A) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição: 

 

1.  Currículo Lattes atualizado, nos últimos 60 dias.  

2. Documentação comprobatória das informações fornecidas, de acordo com o barema, para o   

Doutorado (Anexo 3). 

 

 

 

ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE 

 

O(A) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição, o anteprojeto de pesquisa que pretende 

desenvolver com a intenção de utilizar como substrato para a sua dissertação (no caso de candidato/a ao 

mestrado) ou tese (no caso de candidato/a ao doutorado). Esse anteprojeto deverá estar de acordo com as 

normas dos cursos de PPgMSH (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA PADRONIZADA DE ACEITAÇÃO DO ORIENTADOR 

 

Essa carta deverá ser apresentada pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição e deve seguir o modelo 

do Anexo 2. O(A) candidato(a) deve ter o conhecimento, desde o momento da inscrição, de que o 

colegiado do PPgMSH poderá trocar o orientador caso julgue necessário, mesmo após a aprovação do(a) 

candidato(a).  

 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados até o dia 7 de dezembro de 2021 no endereço eletrônico: 

https://www.bahiana.edu.br/processo-seletivo-medicina-e-saude-humana/Os eventuais recursos dos 

resultados do processo seletivo deverão ser encaminhados pelos candidatos ao colegiado do PPgMSH, 

por meio do e-mail: selecao.pos@bahiana.edu.br , até 48 horas após a divulgação, conforme modelo 

disponível no endereço eletrônico dos programas: https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-

em-medicina-e-saude-humana/ (item-Documentos).   

 

Obs.: O resultado final será divulgado por ordem alfabética. 

 

PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Orientadores 

Áreas de 

Concentração E-mail 

Abrahão Fontes Baptista 
Clínica Médica e 

Neurociências 
abrahaobaptista@bahiana.edu.br 

Alena Ribeiro Alves Peixoto Medrado  Clínica Médica apmedrado@bahiana.edu.br 

Ana Marice Teixeira Ladeia Clínica Médica anamarice@bahiana.edu.br 

Aquiles Assunção Camelier Clínica Médica aquilescamelier@bahiana.edu.br 

Bernardo Galvão Castro Filho Virologia Humana bgalvao@bahiana.edu.br 

Bruno Bezerril Andrade Clínica Médica brunoandrade@bahiana.edu.br 

Bruno Gil de Carvalho Lima Clínica Médica brunogil@bahiana.edu.br 

Constança Margarida Sampaio Cruz Clínica Médica constancacruz@bahiana.edu.br 

Élen Beatriz Carneiro Pinto Neurociências elen@bahiana.edu.br 

Gilson Soares Feitosa Filho Clínica Médica gilson.filho@bahiana.edu.br 

Gustavo Marcelino Siquara Neurociências gustavosiquara@bahiana.edu.br 

Iza Cristina Salles de Castro Clínica Médica izacastro@bahiana.edu.br 

Jefferson Petto Clínica Médica 

jeffersonpetto.pos@bahiana.edu.br 

jeffersonpetto@yahoo.com.br 

Kátia Nunes Sá Neurociências katia.sa@bahiana.edu.br 

Luís Cláudio Lemos Correia Clínica Médica 

luis.correia@bahiana.edu.br 

luisclcorreia@gmail.com 

Luiz Eduardo Fonteles Ritt Clínica Médica luizritt@bahiana.edu.br 

Manuela Garcia Lima Neurociências manuelalima@bahiana.edu.br 

Márcia Maria Noya Rabelo Clínica Médica marciarabelo@bahiana.edu.br 

Marcos Antônio Almeida Matos 

Clínica Médica e 

Neurociências 

marcos.almeida@bahiana.edu.br 

marcos.almeida@hotmail.com 
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Maria de Lourdes L. de Souza e Silva 
Clínica Médica mlourdeslima@bahiana.edu.br 

Maria Fernanda Rios Grassi 
Virologia Humana e 

Clínica Médica 
fernanda.grassi@bahiana.edu.br 

Mário de Seixas Rocha Clínica Médica marioseixas@bahiana.edu.br 

Marta Silva Menezes Clínica Médica martamenezes@bahiana.edu.br 

Milena Bastos Brito Clínica Médica milenabrito@bahiana.edu.br 

Milena Pereira Pondé Neurociências milenaponde@bahiana.edu.br 

Mittermayer Barreto Santiago Clínica Médica mittermayersan@bahiana.edu.br 

Mônica Ramos Daltro Neurociências monicadaltro@bahiana.edu.br 

Ney Cristian Amaral Boa-Sorte Clínica Médica neyboasorte@bahiana.edu.br 

Patrícia Virgínia Silva Lordêlo 

Garboggini 
Clínica Médica patricialordelo@bahiana.edu.br 

Paulo Lisboa Bittencourt Clínica Médica plbbr@uol.com.br 

Silvia Regina de Almeida Reis Clínica Médica srareis@bahiana.edu.br 

Ubirajara de Oliveira Barroso Júnior  Clínica Médica ubirajara@bahiana.edu.br 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

CLÍNICA MÉDICA 

LINHAS DE PESQUISA:  

 Aterotrombose: Aspectos Clínicos, Epidemiológicos e Marcadores Inflamatórios. 

 Doenças Renais, Distúrbios Miccionais e Comorbidades Associadas. 

 Epidemiologia Molecular e Patologias Associadas à Fibrose Cística e Falcemia no Estado da 

Bahia. 

 Epidemiologia, Fisiopatologia e Tratamento da Hipertensão Arterial. 

 Métodos Diagnósticos e Terapêuticos em Doenças Cardiovasculares. 

 Imunorregulação em Infecções por Micro-Organismos Intracelulares. 

 Doenças Difusas do Tecido Conjuntivo e Comorbidades Associadas. 

 Excesso de Peso e Comorbidades Associadas. 

 Saúde da Mulher. 

 

 

VIROLOGIA HUMANA 

LINHAS DE PESQUISA:  

 Epidemiologia do Vírus de Hepatite C, Coinfecções com HIV e HTLV e Enfermidades 

Associadas. 

 Epidemiologia e Profilaxia do HTLV e HIV. 

 HTLV e HIV e Enfermidades Associadas. 

 

 

NEUROCIÊNCIAS 
LINHA DE PESQUISA: 

 Aspectos Clínicos, Epidemiológicos e Reabilitação em Distúrbios Funcionais e em Dor. 

 Epidemiologia e Aspectos Clínicos, Diagnóstico, Terapêuticos e Subjetivos de Doenças 

Neurológicas e Saúde Mental. 
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MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão, no 

seguinte período: de 11/01 a 13/01/2022.  

 

O edital de matrícula será divulgado no site: https://www.bahiana.edu.br/editais-stricto-sensu/  (Editais 

de Matrícula – Ingressantes) 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas ocorrem, semanalmente, às sextas-feiras (manhã e tarde) e aos sábados (manhã), 

eventualmente. Excepcionalmente, poderá ocorrer alguma atividade em outros dias e horários. 

 

INVESTIMENTO  

 

Mestrado – 30 parcelas de R$ 1.440,00 ou 24 parcelas de R$1.800,00 ou 18 de R$2.400,00  

(Total=R$ 43.200,00). 

Doutorado – 42 parcelas de R$ 1.512,86 ou 36 parcelas de R$1.765,00 ou 24 de R$2.647,50 

(Total=R$ 63.540,00). 

 

Observação: ex-alunos ou pagamento à vista do valor integral do curso – 10% de desconto. 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

A avaliação de proficiência em língua estrangeira será realizada durante o 1º ano de curso.  

O (A) candidato(a) poderá apresentar documento comprobatório de proficiência em língua estrangeira 

(Inglês ou Espanhol), de acordo com o Regimento do Programa de PPgMSH. 

CALENDÁRIO 

 

Inscrições: de 04/10 a 12/11/21, até as 15 horas para envio da documentação. 

Homologação: 22/11/2021. 

Envio por e-mail dos links de acesso às respectivas salas por e-mail: 29/11/21. 

Entrevistas: 03/12/2021 (das 8h às 18h). 

Homologação e publicação do resultado final: até 07/12/2021.   

Recursos finais: dias 09/12 e 10/12/2021.   

Publicação do resultado de recursos: 15/12/2021.   

Matrícula: de 11/01 a 13/01/2022.  

Início das aulas: fev/2022. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Orientações para o Anteprojeto de Pesquisa do curso de Pós-Graduação em Medicina 

e Saúde Humana 

 

*Observação, exclusiva, para candidatos ao Mestrado: 

 Caso o(a) candidato(a) tenha os documentos comprobatórios contidos nos itens do 1 ao 5, 

devem ser anexados ao Anteprojeto.  

 

1. Aluno especial.  

2. Aprovação no CEP. 

3. Docente de IES/ BAHIANA. 

4. Iniciação Científica.  

5. Artigo Publicado. 

  

 

ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

Recomenda-se que o anteprojeto seja digitado em Word, fonte 12 (exceto para citações de mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em 

tamanho menor e uniforme). O texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas (exceto 

as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, 

que devem estar com espaço simples). O anteprojeto deverá ter, no máximo, cinco páginas, sendo 

aceitas mais duas páginas de anexos – ficha clínica, orçamento e cronograma (apesar de não serem 

considerados itens obrigatórios no anteprojeto, é aconselhável a sua apresentação).  

 

O ANTEPROJETO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES ITENS: 

 

1. Título do projeto e nome do(a) candidato(a). 

 

2.  Introdução: situação atual do problema em nível internacional, nacional e local, justificando a 

importância do objetivo do estudo (máximo de 1.500 palavras). 

 

3. Racional teórico: revisão crítica das principais investigações que dão embasamento e importância 

científica ao assunto, com destaque para os pontos em que o conhecimento é vulnerável, inexiste ou 

necessita de complementação. O racional teórico não deverá ultrapassar duas páginas. 

 

4.  Objetivo: descrever o objetivo principal e o secundário (se houver). 

 

5.  Metodologia do estudo: deverá descrever, de forma objetiva, dados referentes à realização do estudo 

como: 

5.1 - Desenho do estudo. 

5.2 - Seleção da população, critérios de inclusão e exclusão. 

5.3 - Aspectos clínicos ou laboratoriais a serem avaliados. 

5.4 - Métodos de avaliação dos aspectos a serem estudados. 

5.5 - Plano de análise estatística. 

 

 



 

 

6. Aspectos éticos 

 

Aspectos éticos do estudo, incluindo riscos, benefícios e aprovação do comitê de ética institucional (se 

for o caso) ou equivalente. Este conteúdo também pode ser apresentado no item 2. 

 

7. Referências 
 

Recomenda-se que as referências sejam citadas conforme ordem de entrada no texto, adotando as 

normas internacionais do grupo de editores científicos da área médica, em Vancouver, denominado 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journals 

Editors – ICMJE), conhecida como Estilo Vancouver. As referências, no fim do trabalho, devem ser 

separadas entre si por um espaço simples. 

 

Exemplos: 

 

a) Referência com até seis autores, cita-se o nome dos seis. 

Ex.: Cianciarullo TI, Gualda DMR, Melleiro MM, Anabuko MH. 
 

b) Referência com mais de seis autores, utiliza-se a expressão “et al”.  
Ex.: Peres HHC, Lima AFC, Cruz DALM, Gaidzinski RR, Oliveira NB, Ortiz DCF et al. 

 

c) Autores corporativos (órgãos governamentais, entidades, associações etc.) 

Ex.: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada. Manual de apoio aos gestores do SUS: organização da rede de laboratórios clínicos. 

Brasília; 2003. 

 

d) Artigo de periódico/revista em meio eletrônico 

Ex.: Queiroz APO, Lima FET, Matos DPM, Oliveira SKP. Methodological aspects in the scientific 

production about nursing consultation: an integrative review. Online Braz J Nurs [Internet]. 2010 [cited 

2013 Mar 16]; 9(3). Available from:  

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2010.3043/html. 

 

e) Monografia considerada no todo  

Ex.: Sá AC. O cuidado do emocional em saúde. 2ª ed. São Paulo: Robe; 2003. 

 

f) Periódicos (revistas ou seriados) 

Ex.: Laus AM, Anselmi ML. Ausência dos trabalhadores de enfermagem em um hospital-escola. Rev 

Esc Enferm USP. 2008; 42(4): 681-9. 
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ANEXO 2 – Carta do orientador do curso de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana 

 

 

Carta padronizada de aceitação do orientador 

 
 

 

Salvador, ...........de...............................de 2021. 

 

 

À Senhora 

Prof.ª Dra. Ana Marice Teixeira Ladeia  

Coordenadora da PPGMSH 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

Salvador-Bahia 

 

 

Prezada coordenadora, 

 

 

Apresento a esse colegiado o(a) candidato(a)........................., que pleiteia vaga no concurso de 

mestrado/doutorado da EBMSP com o anteprojeto de dissertação/tese 

intitulado.............................................................................................................................................. 

Certifico que esse anteprojeto foi elaborado, conjuntamente, por mim e pelo(a) candidato(a), e que faz 

parte da linha de pesquisa.............................. (ou trata-se de projeto isolado que não faz parte de 

nenhuma linha de pesquisa), desenvolvida nessa pós-graduação. Acrescento que o(a) candidato(a) tem 

as minhas melhores referências e que está apto(a), em caso de aprovação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

(Nome e assinatura do/a orientador/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 – Barema – Exclusivo para o Doutorado. 

 

 

(O barema será preenchido pela comissão avaliadora) 
 

            Necessário anexar documentação comprobatória das produções dos últimos 05(cinco) anos** 

1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS 

1.1 Nome  
 

1.2   Doutorado em Medicina e Saúde Humana  

ATIVIDADE VALOR DO ITEM (valor 
por documento) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

2. ATIVIDADE CIENTÍFICA NA GRADUAÇÃO (Últimos 05 
anos)** 

  

2.1 Programa de Iniciação Científica 5,0 5,0 

2.2 Programa de Monitoria 2.0 4,0 
2.3 Programa de Extensão 1,0 3,0 

2.4 Apresentação em Seminário Estudantil de 
Pesquisa 

1,0 4,0 

TOTAL  16  
3. FORMAÇÃO APÓS A GRADUAÇÃO   

3.1 Pós-graduação ou equivalente (duração ≥ 1 ano). 5,0 10,0 
3.2 Estágio ou treinamento (duração ≥ 1 ano) 2,0 4,0 

3.3 Cursos de aperfeiçoamento e participação em 
disciplinas como aluno especial nos programas de 
pós-graduação. 

 

0,5 
 

1,0 

TOTAL  15 

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS* 
(Últimos 05 anos)** 

  

4.1 Apresentação em Congresso Internacional 3,0 6,0 
4.2 Apresentação em Congresso Nacional 2,0 4,0 
4.3 Apresentação em Congresso Regional/Local 1,0 2,0 

4.4 Participação em eventos científicos internacionais 
como ouvinte 

2,0 4,0 

4.5 Participação em eventos científicos nacionais, 
regionais ou locais como ouvinte 

0,5 1,0 

TOTAL  
17 

5. PUBLICAÇÕES/PRODUTOS* (Últimos 05 anos)**   

5.1 Publicação de artigo em periódico indexado 
ou registro de produto ou patente 

 

5,0 
 

10,0 

5.2 Publicação de artigo em periódico sem indexação 3,0 12,0 
TOTAL  

22 

6. ATIVIDADE DE DOCÊNCIA E ORIENTAÇÃO   

6.1 Docência em IES (graduação/pós-graduação) 
2,0/ano 

12,0 

6.2 Preceptoria, tutoria, supervisão ou similar 
(graduação/pós-graduação) 

2,0/ano 2,0 

6.3 Orientação de trabalho de conclusão de cursos 2,0 2,0 
TOTAL  

16 

7. ATIVIDADES PROFISSIONAIS   
7.1 Exercício profissional técnico 2,0/ano 10,0 
7.2 Gestão em IES ou empresa/hospitais/clínicas 2,0/ano 4,0 
TOTAL  14 
8. PONTUAÇÃO FINAL  100 

           *Será considerada a pontuação máxima de cada item avaliativo. 



 

Anexo 4 – Modelo de arquivo único em PDF, para envio dos documentos gerais:  

 

Obs.: Cada documento deverá estar em uma nova página.  

 

Sugestão de site para combinar os arquivos em PDF:   https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 

 

 

DOCUMENTOS GERAIS:  

 

Página 1:  

 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), adquirida por 

meio do endereço eletrônico do Programa e Central de Inscrições:  

1.1 Mestrado: https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-

humana/ (Documentos) 
  

 
 

 

 

 

https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-humana/
https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-humana/


 

 

1.2 Doutorado: https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-

humana/ (Documentos) 

 

 

 

 

 

https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-humana/
https://www.bahiana.edu.br/mestrado-e-doutorado-em-medicina-e-saude-humana/


 

Página 2:  
 

2. Comprovante de pagamento de inscrição:  
2.2 Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), via 

cartão de crédito ou boleto, a ser adquirido no site da Central de Inscrição:  

2.1.1 Mestrado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/30/mestrado-em-medicina-e-

saude-humana/ 

  2.1.2 Doutorado: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/33/doutorado-em-medicina-e-

saude-humana/  
 

 

Página 3:  

 

3. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticada/o); 

 

 

Página 4:  

 

4. Foto (recente e em cores); 

 

 

Página 5:  

 

5. Diploma de graduação autenticado (Frente e Verso); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/30/mestrado-em-medicina-e-saude-humana/
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/30/mestrado-em-medicina-e-saude-humana/
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/33/doutorado-em-medicina-e-saude-humana/
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/33/doutorado-em-medicina-e-saude-humana/


 

 

Anexo 5 – Modelo de arquivo único em PDF, para envio dos documentos avaliativos:  

 

Obs.: Cada documento deverá estar em uma nova página.  

 

Sugestão de site para combinar os arquivos em PDF:   https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf 

 

 

DOCUMENTOS AVALIATIVOS 

 

 

1. Currículo Lattes atualizado, acompanhado de documentação comprobatória dos últimos 05 anos 

(vide Anexo 3) (Apenas candidatos ao Doutorado deverão inserir documentação 

comprobatória); 

2. Carta padronizada de aceitação do orientador (Vide anexo 2); 

3. Anteprojeto de dissertação (para mestrado) ou tese (para doutorado), de acordo com as normas 

exigidas pelo PPgMSH (Anexo 1). 

 

 

Página 1:  

 

 

 

Capa:  

 

NOME DO CANDIDATO 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E SAÚDE HUMANA 

 

 

 

 

 

MESTRADO / DOUTORADO 

 

 

 

 

 

Página 2:  

 

4. Currículo Lattes atualizado, acompanhado de documentação comprobatória dos últimos 05 anos 

(vide Anexo 3) (Apenas candidatos ao Doutorado deverão inserir documentação 

comprobatória); 

 

 

 

 

 



 

Página 3:  

 

 

5. Carta padronizada de aceitação do orientador (Vide anexo 2); 

 

 

 

 

Página 4:  

 

6. Anteprojeto de dissertação (para mestrado) ou tese (para doutorado), de acordo com as normas 

exigidas pelo PPgMSH (Anexo 1). 


